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Abstract 
This research was conducted with the aim of the role of sports pattern in explaining the 

public diplomacy of Iran. The present study was conducted within the framework of a 

qualitative approach, and the required data were collected using semi-structured 

interviews. The statistical population of this study were all experts in social participation 

in sport, including sports management professors (8 students), professors of international 

relations and political science (3 students), senior sports officials (3 people), and elite 

athletes (3 people). The sample method was snowballs mode. The method of data 

collection was based on previous studies and in-depth interviews. To assess credibility, 

transfer, and verifiability, they provided the participants with the findings of the research, 

and they examined the text of the theory and their views. The method used for reliability 

was an intra-subject agreement method. The average agreement within the subject was 

0.73. Causal factors influencing the role of exercise in explaining Iranian public diplomacy 

included soft power, information and communication, the understanding and insight. 

Contextual factors included cast and learning, and intervention factors were effective 

environmental factors. Also, strategies affecting the role of sport in explaining Iranian 

public diplomacy included: Empowerment, communication networks and public 

propulsion, and finally the implications of the role of sport in explaining public diplomacy 

in Iran. They included economic function, cultural function, political function, and social 

development.  
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
The international community has an inseparable connection with sports in the 

modern world. International sport, with its great mechanisms and institutions, 

including the International Olympic Committee (211members) and FIFA 

(206members), has managed to surpass even the United Nations, and the success 

of a country in these events will result in global credibility. Using national and 

international champions is one of the ways in which government officials are 

trying to help positively portray their country's image (2). Today's world refers to 

sports, as a phenomenon that changes the political and economic environment (3). 

Studies show that the Iranian officials and decision makers see sports as a 

recreational phenomenon (4), and our politicians do not have any understanding 

about the status of sports in the country. In this regard, the present study has been 

conducted with the aim of modeling the role of sports in explaining the public 

diplomacy of Iran. 
 

Materials and Methods: 
The present study was conducted in a qualitative approach framework and using 

the grounded theory method. The required data were collected through semi-

structured interviews (5). The statistical population consisted of experts in public 

and sports diplomacy including professors of sports management (eight people), 

professors of international relations and political science (three people), high-

ranking sports officials (three people) and elite athletes (three people). The 

sampling method in this study was purposeful and advanced to the stage of 

theoretical saturation of concepts (interview with 17 people). In this research 

method, experiments and validation of no hypothesis are predetermined, and 

qualitative researchers assume the responsibility and role of data interpretation 

based on categorical repeatability and the higher frequency of categories and 

interpretations of what has been observed, heard and read. Narrative in qualitative 

research emphasizes on the accuracy of data (internal validity) rather than the 

meaning used in quantitative studies. If the interviewees confirm the findings of 

the research, one can be more confident about the validity of the research. In this 

regard, after each interview, the obtained model was presented to the interviewees 

up to that stage. In conducting qualitative studies, the researcher interprets the 
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subject matter and the reliability component refers to the repeatability range of 

research findings. So there is no need to create and present the traditional concept 

of reliability. In the present study, three interviews were selected from the 

interviews and one of the researchers coded it within a month. Considering that 

the total number of codes in these three interviews was equal to 19 and the number 

of agreements was equal to 7, according to the relationship, the percentage of 

agreement within the subject was calculated to be 0.73, which was deemed 

appropriate. 
 

Findings: 
Based on the findings of the semi-structured interview, the causal factors 

influencing the role of sports in explaining the public diplomacy of Iran are soft 

power, information and communication, and understanding and insight. 

International sports functioning as a source of soft power have turned it into a tool 

of public diplomacy. In the field of information and communication, we can also 

refer to information systems. Advances in communication, improving information 

systems and developing virtual systems have led to the information revolution. 

Along with the mentioned factors, the role of understanding and insight is also 

important. The underlying factors influencing the role of sports in explaining the 

public diplomacy of Iran are directing the actors and learning. In the category of 

directing the actors, the most important factor is the existence of appropriate 

citizenship culture. In addition to directing the actors, the issue of learning should 

also be acknowledged. According to the research findings, the intervening factors 

are environmental factors, which include technological, political, cultural and 

economic components. Also, strategies affecting the role of sports in explaining 

the public diplomacy of Iran are: Empowerment, communication networks and 

social stimuli. Empowerment can be done in two ways; one is the issue of 

legislation and the other is paying attention to the issue of education. But in 

addition to empowerment, we need to pay attention to communication networks. 

The interaction of sports organizations and the media providing sports information 

in different languages and strengthening the cyberspace in order to get acquainted 

with national sports, can be considered as a part of the solutions provided by new 

technologies. Further, in order to intercommunicate, the use of communication 

capacities emphasizes on public opinion polls and participation, and various 

communication channels should be taken into consideration. The ultimate solution 

is to use social stimuli. According to the research findings, the consequences of 

the role of sports in explaining the public diplomacy of Iran are economic 

function, cultural function, political function, and social development. The 

economic function of public diplomacy will use sports to develop sports tourism, 
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expand the export of sports services and products, encourage sports investment, 

strengthen sports infrastructure, and grow the domestic sports economy. Public 

diplomacy through sports also has a cultural function that deals with public 

awareness, preserving indigenous and sporting heritage, fighting extremism, 

reducing global violence, and strengthening the spirit of chivalry. Social 

consequences include the creation of social unity and social capital. 
 

Conclusion: 

In general, it can be concluded that in an era where there is this amount of negative 

propaganda against Iran in all subjects and matters and some ordinary people are 

affected by these processes, one of the best ways to change people's perceptions, 

which is a key element of public diplomacy, is to use sports. Sports can relieve 

tensions in foreign relations and support Iranian athletes so that they have a 

successful participation in international arenas and increase national pride and 

present a positive image of Iran to the world. Also, the components extracted in 

this study provide a new insight in establishing public diplomacy through the 

cooperation of sports organizations and the Ministry of Foreign Affairs with other 

executive bodies of the country in order to respond to the enemy's psychological 

war against the country and provide the ground for changing the views of people 

in other countries towards Iran. 
 

Keywords: Iran, International Relations, Public Diplomacy, Soft Power, Sports. 
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 مقالة پژوهشی 

 1ران یا ی عموم یپلماسید نیینقش ورزش در تب  یالگو
 

 4یفرشاد روم، 3انیمرعش نیدحسیس، *2دنژایدریح قهیصد، 1یعسگرآباد ینیحس میمر

 

 ران یچمران اهواز، اهواز، ا  دی دانشگاه شه  ،ی ورزش  تیریمد  یدکترا   یدانشجو .  1

 مسئول(   سندهی)نو  رانیچمران اهواز، اهواز، ا  دیدانشگاه شه  ،یورزش  تیری استاد مد.  2

 ران ی چمران اهواز، اهواز، ا  دیدانشگاه شه  ،ی ورزش  تیریمد  اریاستاد.  3

 ران یچمران اهواز، اهواز، ا  دیدانشگاه شه   ،یاسیعلوم س  اریاستاد.  4
 

 1399/ 10/03تاریخ پذیرش:                          30/11/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده 

بررس  ن یا با هدف  انجام شده است. پژوهش حاضر در    رانیا   ی عموم  ی پلماسید  نیینقش ورزش در تب  یالگو  ی پژوهش 

پژوهش،    یآمار  ۀشدند. جامع   آوریجمع  افتهیساختار مهین   های مصاحبه  ق طری  از   ها انجام شد و داده  ی فیک  کردیچارچوب رو

نفر(، اسات  ی ورزش  تیر ی مد  دیاسات  املو ورزش ش   یعموم  یپلماسید   ۀنیافراد متخصص و خبره در زم روابط    دی)هشت 

ورزش کشور )سه نفر( و ورزشکاران نخبه )سه نفر( بودند. روش انتخاب   ی )سه نفر(، مقامات عال ی اسیو علوم س الملل نیب 

  ی. برادو باز بو قیعم ۀو مصاحب نیشیپ  هایپژوهش مطالعۀ صورتبه هاداده یآورهدفمند بود. روش جمع ۀوینمونه به ش

را مطالعه کردند    ه نظری  متن   هاآن.  دش  ارائه  کنندگان پژوهش به مشارکت  ی هاافتهی   ، یریدپذ ییسنجش اعتبار، انتقال و تأ

توافق    زان یم  ن یانگیبود. م  موضوعیاعتماد، روش توافق درون  ت یقابل  برای  شده استفاده  روش .  شد  اعمال   ها آن  یو نظرها

مؤثر    یعوامل علّ  نتری مهم  افته، ی ساختارمهین   ۀحاصل از مصاحب  یهاافتهیشد. براساس    رشگزا  73/0برابر با    ی موضوعدرون

هستند. عوامل    رتیشامل قدرت نرم، اطالعات و ارتباطات، درک و بص  ران یا  یعموم  یپلماسید  نییبر نقش ورزش در تب

مؤثر بر نقش   ی راهبردها ن ی. همچنتندهس ی طمحی عوامل  مؤثر  گر و عوامل مداخله یریادگی و  یگردان ی شامل باز اینهیزم

  نی. همچنیعموم  های شرانیو پ  یارتباط  های شبکه  ،یاند از: توانمندسازعبارت  ران یا   ی عموم  ی پلماسید  نییورزش در تب

تب  یامدهایپ اقتصاد   ران یا  یعموم  یپلماسید  نیینقش ورزش در  و    ی اسیکارکرد س  ،یکارکرد فرهنگ  ،یشامل کارکرد 

 . ندهست یاجتماع  ۀتوسع
 

 ورزش. ل،المل¬ن یقدرت نرم، روابط ب  ،یعموم  ی پلماسید ران،یا کلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
های جدید و تأثیرگذار در این عرصه موجب  شدن مؤلفهالملل و مطرحتغییرات رویکردی در نظام بین

های جدیدی را تعریف بهتر منافع ملی خود ابزارها و سیاستها برای پیشبرد هرچه شده است تا کشور

ابزارهای دولت ببرند. در گذشته، عمده  به کار  اهداف بینکنند و  برای تحقق  نیروی المللیها  شان، 

رایزنی ارتش،  ائتالف نظامی،  و  اتحادها  ایجاد  و  بینها  کنار قدرت  های  امروزه در  است.  بوده  المللی 

نرم«  »قدرت  نام  به  جدیدی  مفهوم  ارزش  1سخت  بر  مبتنی  که  است  کرده  فظهور  و  های  رهنگی 

افکار عمومی کشور بیشتر  بهاجتماعی کشورهاست و  را  های  مداران و دولتجای سیاستهای دیگر 

عمومی آن دیپلماسی  طریق  از  و  است  داده  قرار  هدف  شکل  2ها  میدر  دنبال  گوناگون  شود  های 

 (. 134، 2015)صباغیان، 

عمدتاً برای   1960در دهۀ الملل اصطالحی است که »دیپلماسی عمومی« در حوزل مطالعات بین

،  3در آمریکا، آدموند گولیون   1956المللی رایج شد. نخستین بار در سال  توصیف دیپلماسی جدید بین

، این اصطالح را به کار برد. این اصطالح  5در دانشگاه تافتز  4رئیس مدرسۀ حقوق و دیپلماسی فلچر

کشور از طریق ارتباط با مردم خارج از مرزهای  عبارت است از ارتباطات معطوف به منافع ملی یک  

-مرکز مورو دیپلماسی عمومی را یکی از عوامل مؤثر بر نگرش  (.5،  2018جغرافیایی )یوسفی اردبیلی،  

داند که  الملل میدهی و اجرای سیاست خارجی و شامل ابعادی از روابط بینای عمومی برای شکله

ها،  دهی به افکار عمومی در سایر کشورعواملی نظیر شکلکند و  فراتر از دیپلماسی سنتی عمل می

منافع گروه  میان  ارتباطات تعامل  میان  ارتباط  برقراری  نظیر های خصوصی در کشوری دیگر،  گران 

باالخره فراینددیپلمات این ها و فرستادگان به خارج و  ازجمله عناصر  میان فرهنگی  ارتباطات  های 

 (. 702 ،2013دیپلماسی هستند )حسینی، 

هایی که برای جلب موافقت  جوزف نای، دیپلماسی عمومی را ابزار قدرت نرم و مبتنی بر جاذبه

کند: سطح  کند. او دیپلماسی عمومی را به سه سطح تقسیم میعمومی طراحی شده است، تعریف می

کند.  می سازی سیاست داخلی و خارجی را تبیین  که چارچوب و زمینۀ تصمیم  6اول، ارتباطات روزانه

المللی کشور خود ها باید بر تأثیر اقدامات خویش و آثار این اقدامات بر وجهۀ بیندر این سطح دولت
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های راهبردی  است. در این سطح پیام 1واقف باشند؛ دومین سطح دیپلماسی عمومی، روابط راهبردی

های  ترین مؤلفه در انتقال پیاممهمشود.  ای به مخاطبان خارجی انتقال داده میاز طریق ابزارهای رسانه

 2راهبردی، حفظ انسجام و استحکام استغ سومین سطح دیپلماسی عمومی، گسترش روابط بلندمدت 

ها  با افراد کلیدی از راه اعطای بورس تحصیلی، تبادالت فرهنگی و دانشگاهی، آموزش، برگزاری همایش

هدف دیپلماسی عمومی، ترویج درک رو،  ازاین  (؛ 5،  2004،  3و دسترسی به مجاری ارتباطی است )نای 

ها و مردمان است؛  های فرهنگی در میان ملتها، اطالعات، ورزش، هنر و دیگر جنبه متقابل تبادل ایده

ها سعی دارند با استفاده از دیپلماسی عمومی افکار عمومی را با خود همراه کنند  به سخن دیگر، دولت

 (. 451، 2005خارجی با مشکالت کمتری مواجه شوند )امیرتاش، تا برای رسیدن به اهداف سیاست  

المللی  با توجه به تعاریفی که از دیپلماسی عمومی ارائه شده است، ورزش و رخدادهای ورزشی بین

شوند. رویدادهای ورزشی توجه تعداد زیادی  های تحقق این دیپلماسی تلقی  توانند یکی از عرصهمی

اند و پیام ساده و بسیار نمادین ارتباط این رویدادها  را به خود جلب کرده   از مردم در کشورهای مختلف

رو، یکی از منابع قدرت (؛ ازاین8،  2012،  4رسانند )دنوسها میالمللی را به آن با مسائل سیاسی بین

نرم کشورها ورزش است. در این چارچوب، امروزه ورزش ارتباط نزدیکی با سیاست پیدا کرده و به یک  

منزلۀ یک منبع قدرت نرم،  المللی ورزش بهالملل تبدیل شده است. کارکردهای بینوضوع روابط بینم

که کشورها سعی  طوری ورزش را به ابزار سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی تبدیل کرده است؛ به 

ورزشی مانند  المللی دارند و نیز از رویدادهای بزرگ  هایی که بازتاب بینویژه رشتهدارند از ورزش به 

سازی کنند و در راستای کسب ثروت و افزایش منزلت های المپیک فرصتجهانی فوتبال یا بازیجام

 (. 135، 2015)صباغیان،   مند شوندها بهرهالمللی خود از آن بین

عنوان زیرشاخۀ دیپلماسی عمومی توجه زیادی را به خود  های اخیر، دیپلماسی ورزش بهدر سال 

بازمی  از میالد  به قرن نهم پیش  این موضوع  تاریخچۀ  اولین جشنوارۀ جلب کرده است.  گردد. طی 

د  توسط پادشاهان آن زمان امضا ش   5بس المپیک« یا همان اکچیریا های المپیک باستان، »آتشبازی

الملل با  ناپذیر دارد. ورزش بینامروزه جامعۀ جهانی با ورزش پیوندی جدایی .(574، 2014، 6)گریس 

عضو(    206عضو( و فیفا )  211المللی المپیک )سازوکارها و نهادهای بزرگ خود ازجمله کمیتۀ بین
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ر در این  عضو( نیز پیشی بگیرد و موفقیت یک کشو  193توانسته است حتی از سازمان ملل متحد )

 (.298، 2016، 1رویدادها با اعتبار جهانی همراه باشد )پوستلویت و گریکس 

به ورزشی  ورزشرویدادهای  و  بینطورکلی  بههای  راهبردهای المللی  چارچوپ  در  طورخاص، 

شده در  ها نقش مهمی در تجهیز منابع قدرت نرم نهفتهگستردۀ مدیریت افکار عمومی توسط دولت

ای برای تحقق اهداف های گستردههای بزرگ ورزشی فرصتو سیاست دارند. رقابت ها، فرهنگارزش

می ارائه  کشورها  عمومی  در دیپلماسی  مردم  از  زیادی  تعداد  توجه  ورزشی  رخدادهای  این  کنند. 

پیام ساده و بهکشورهای گوناگون را به خود جلب کرده ارتباط این رویدادها با اند و  شدت نمادین 

بینمسائل سیاس به آنی  را  رویدادها میالمللی  ناسیونالیستی  رسانند.  عناصر  از طریق  ورزشی  های 

یونیفرم )پرچم،  آنمشهود  مشابه  موارد  و  ورزشی  فراهمهای  با  نیز  و  برای ها(  مشابه  فرصت  کردن 

منظور آزمودن دستاوردهای فردی یا ملی، عرصۀ نمایش بزرگ برای رهبران تبلیغات و تحلیلگران به

به رقابت سیاسی  میمنظور  فراهم  جهانی  ورزشهای  اهمیت  بینکنند.  اعمال  های  برای  المللی 

 (. 12،  2012دیپلماسی عمومی، در توانایی این رویدادها برای جلب توجه جهانی نهفته است )دنوس،  
المللی و جهانی تالش دارند برای مثبت نشان دادن  در عرصۀ بین  مردانهایی که دولتازجمله شیوه

طور مختصر تصویر کشور خود از آن کمک بگیرند، استفاده از قهرمانان و نخبگان ورزشی ملی است. به

 چهار دلیل برای ورود ورزش به دیپلماسی و روابط بین الملل وجود دارد:

مداران برساند و نقش مکمل  ست تواند صدای یک ملت را رساتر به گوش سایر سیاورزش می  -1 

 های یک دولت داشته باشد؛ برای سیاست

-های مهم دیپلماتیک عمومی را مهیا می رویدادهای بزرگ ورزشی برای ملت میزبان، فرصت  -2 

بینک رویداد  میزبانی یک  بیننند.  تأیید شهروندی  بر  دلیلی  آن کشور المللی  المللی خوب مردمان 

 است؛

 کنند؛ ای اضافی نگاه نمیعنوان پدیدهش بهها به ورزدولت -3 

آن 4 است.  محتمل  سیاسی  تغییرات  کشف  برای  نرم  مسیری  ورزش  دیپلماسی  تعامالت  ها  . 

کنند و در مواردی ابزاری برای گو میان ملل و افراد ناآشنا ایجاد میو مسیرهای جایگزین را برای گفت

ترتیب،  این  به   (؛20،  2015،  ماچادو-کروزو    ویکاروالآزودو،  ،  2تحرک یا تنبیه یک ملت هستند )گویندا

 تحکیم آن در    نقش  سو،  یکاز    . رودمی  ربه شما  جامعۀ جهانی  ایبر  مهمی  حوزۀ مطالعاتیورزش  

  یکدیگر  با   ها رکشو  مقایسۀو    سنجش  برای  ه پدید  ینا  اریبزا  نقش   یگر،د  یسوو از    ها رکشو  نمیا  بطروا
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و    تتباطاار  تمامی از    نشدنیاجد  ایمؤلفه   انعنوبه از ورزش    انهشگرو پژ  وزهمرا  است تا   هشد  موجب

آبادی،  فیض)کنند    دیا  نجها  مختلف  یهارکشو  فرهنگیو    جتماعیا  دی،قتصاا  ،سیاسی   تتعامال

ها،  ژرمن  کهحالیدر  مندند. عالقهآن    به  ها حکومت  تمامیدارد و    زمر  بدون   کیفیتیورزش    .(371،  2013

  یپلماسید  کنند.  ویپیر  ننااز آ  کنندمی  سعی  هارکشو  اند، سایرها رهبران این حوزهژاپنی ها و  آمریکایی

.  زداید میرا    تعصبو    کند و کلیشهها کمک میمیان ملت  ستی و دو  لمللاروابط بین  بهتر  فهم   بهورزش  

،  1)موری و پیگمن های دیپلماتیک است  برای فعالیت  «اپرمحتوو    هزینهکم  ،خطر»کم  اریبزا  ،ورزش

ای در جهت تغییر محیط عنوان پدیدهای به ویژه ورزش حرفه دنیای امروز از ورزش و به  (.1115،  2014

می یاد  اقتصادی  و  بکامسیاسی  و  مور  )لیور  هولیهان  (.130،  2012،  2کند  و  با  2014)  3گریکس   )

جهانی  عنوان دو قدرت اقتصادی نوظهور معتقد هستند که برزیل با میزبانی جامبررسی برزیل و هند به

های و هندوستان از طریق میزبانی بازی  2016های المپیک در سال  و بازی  2014فوتبال در سال  

اعتبار بین  2010المنافع در سال  های مشترککشور تقویت کنند.   المللیتوانستند وجهه و  را  خود 

( و  2022جهانی فوتبال در سال  فارس مانند قطر )میزبان جامهمچنین کشورهای کوچک حوزۀ خلیج 

شدن خود در عنوان ابزاری برای مطرح میزبان مسابقات فرمول یک( نیز توانستند از ورزش به)بحرین 

 جهان استفاده کنند. 

با وجود   این کشور  نشان داد  «ورزش نروژ  یپلماسید»با عنوان    (2017)  4شل یمهای پژوهش  یافته

  یالمللنیب  ینام تجار  جاد ی، به اکم   یتیمحدود از لحاظ قدرت نرم و جمع  نسبتاً  هایداراییداشتن  

صلح،    ج یبر ترو  عمدتاًرا که در حال حاضر  خود    ی عموم  یپلماسید  ی. نروژ استراتژه استشد  موفق

. نروژ از ه استکرد  میتمرکز دارد، تنظ  ینروژ  یعیو منابع طب  داری پا   یزندگ  ک،یدموکرات  هایارزش 

 ۀ باعث توسع  یالمللنیب  هایورزش در    یو حفظ برتر  یمسابقات ورزش  یبرگزار  ،ورزش  ۀتوسع  قیطر

  یورزش  ۀنقش روابط دوجانب»با عنوان    ی( در پژوهش2016)  5لمو یم  شده است.خود    ی عموم  یپلماسید

  ی به منافع مل  ی ابیدر دست  تواندمی  یورزش  ی پلماسیکه د  نشان داد  «ایکن  : قایالملل آفرنیدر روابط ب

مفهوم وی به    پژوهشدر  .  شود  هکشور شناخت   کی  یبرا  تیهو  جادیاز ا   ینوان بخشع هو بشود  استفاده  

  مؤثری  یاستراتژمثبت از طریق ورزش  یسازریتصوتأکید شده و بیان شده است که  یورزش رانیسف

  کند می  هیمطالعه توص  نیا.  قرار دارند  یریگمیتصم  یۀگذاران است که در مراحل اولهیجذب سرما  یبرا
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  قا یدر آفر  ی منافع مل  یدر راستا  یورزش  یپلماسیاز د  ا یکن  ی مبارزات انتخابات  ۀادام  یبراحاکم    لتکه دو

جهان  سطح  در  می  (2015)  1پیگمن   کند.   استفاده  یو  ورزش  که  داد  برای نشان  نرم  ابزاری  تواند 

-بینورزش »( در پژوهشی با عنوان 2014های کشورها باشد. همچنین پیگمن )کردن سیاستدنبال

 م مفهو  سیربر  ضمن  «جامعۀ جهانیو    شیورز  هایفدراسیون   ،هادولت  یپلماسی:د   عمومی  بعدو    لمللا

های حاضر  تیماز    ن، باستا  دلمپیاا  ن مااز ز  یپلماتیکد  انیگرزبا  عنوانشی بهورز  لمللی ابین  های رقابت

 انعنو  با   یدر پژوهش  (2013)  2کاسترو  .دکر  د یا  لتها دو  و   دممر  همۀ  ۀنمایند   انعنوبه  ها اد یدرو  ینادر  

و    بقلو  بر  وزیپیر  ایبر  یلزبر  دهبررا:  2014  فیفا   جهانیمجاو    2008  لمپیکا  یهازیبا  یپلماسی»د

و   خیرا  یهاسال  در  یلزبر  رکشو  قهرمانی  مختلف  هایمقام  کسب  ل«،فوتباورزش و    طریقاز    نهااذ

رو  هابازی  میزبانی  بیستمین (،  2013)  فیفا  هایکنفدراسیون  م جا  مانند  شیورز  مختلف  یهااد یدو 

 لمپیک راپاو    لمپیکا  هایبازی(،  2014)  فوتبال  جهانی   مجا(،  2013)  نجها  ایحرفه  نندگادوقهرمانی  

  های بازیدور ۀ    پنجمین(،  2007)  مریکنآ  نپاراپاو    مریکنآ  نپا  هایبازیدورۀ    همیندپانز(،  2016)

   . داندمی رکشو ینا نۀاهوشمند رتقد یشافزا تموجبا( را 2011) نظامی 

در    یورزش  یدیپلماس  ۀنقش ورزش و توسعبه بررسی    (2019پور و راسخ ) در پژوهشی جوادی

ها به  پرداختند. آن   ایران  یاسالم  یجمهور  یو روابط خارج  یاجتماع -یفرهنگ   یهااست یس  شبردیپ 

و دانش الزم در    ی آگاه   نبودروشن و شفاف،    یهایمشمختلف شامل نبود خط  یهاها و ضعفچالش

دادن  انجام  هااشاره کردند. آن  یورزش- یفرهنگ  یپلماس ید  ۀبالقو  یهات یظرف  نشدنشناسایی  نه،یزم  نیا

حضور   ، یالمللنیب  ی دادهای رو  یزبان یم  قیاز طر  ی ورزش  ی پلماسیتحقق اهداف د  ۀنیدر زم  را  یاقدامات 

استفاده از ستارگان و    ،ی مل  ۀرسان  سازی درو ورزشکاران، بستر  انیاعزام مرب  ، یالمللنیب  مسابقاتدر  

(  2019آبادی )فیضپیشنهاد کردند. همچنین    یالمللنیهدفمند در مجامع ب  تیو عضو  ینخبگان ورزش

منتخب نشان داد که    یهارکشوو    انیرا  جیر خا  بطروا  توسعۀورزش در    یپلماسید  تطبیقی  در مطالعۀ

درمجموع،  مسلم است که    نگرند. ای تفریحی می دهـپدی  انعنوبهورزش    به  انیرا  سیاسی  انگیرتصمیم

 شده است.  تبدیل کشورها    ۀچهردادن  اهرمی قدرتمند در راستای گسترش دیپلماسی و نشان  ورزش به 

یافته  های توسعه های زیادی از توجه کشورخوبی روشن است که سال با مطالعۀ پیشینه پژوهش به

  هایاستراتژی  در رسدمی نظر اما به گذرد،کارگیری آن در حوزۀ دیپلماتیک میبه اهمیت ورزش و به 

  شده،   توجهیکم  عمومی  دیپلماسی  توسعۀ  برای  ارزشمند  ابزاری  عنوانبه   ورزش  ایران، به  خارجۀ  وزارت

و شایسته  مناس  ساختار   و   برنامه   شفاف،   اهدافی  نشده  ب  گرفته  نظر    هایظرفیتاز  همچنین    و در 

 
1. Pigman 

2. Castro 



 1400، مهر و آبان 68، شماره 13دوره  ؛یورزش تیریمطالعات مد                                                              240

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

آنچه تاکنون ه نشده است.  المللی و دیپلماسی عمومی استفادارتباطات بین ۀورزشی موجود در توسع

مداران ما  . درواقع، هنوز سیاستهای برخی افراد بوده استیقهسل  عالیق و   دلیلبهبیشتر    ،انجام شده 

 ها از ورزش اطالعات کامل ندارند. باوری از جایگاه ورزش در کشور ندارند و بسیاری از آن 

ای که در این زمینه انجام شده است، در پژوهش حاضر قصد بر آن  های ارزندهدر راستای پژوهش 

ازاست تا   ایران  ارزیابی شود. با    دیپلماسی عمومی  ابعاد گوناگون   تیتوجه به اهمطریق ورزش در 

تعداد محدود  ی،  پلماسینوع د   نی به ا  دنیرس  یبرا  یعنوان ابزار و نقش ورزش به  ی عموم  ی پلماسید

هدف واکاوی الگوی نقش جامع، پژوهش حاضر با    یدگاهیبه د  دنی رسنیز  و    نهیزم  نیدر ا  هاپژوهش

شد. پژوهشگر مطالعۀ حاضر امیدوار است نتایج این  انجام  دیپلماسی عمومی ایران    ورزش در تبیین

  ی پلماسیعنوان ابزار دورزش به  ۀنیدر زم  رانیا  های گذاری استیس  ن یتدو  یدر راستا  پژوهش بتواند 

  های مؤلفه  ،جامعۀ جهانی   وزمرا  ت تعامال  توسعۀورزش در    ه جایگا  تبیین  ضمن  تا  باشد  مفید   یعموم

 سیاسی  انگیرتصمیمو    زانساتصمیم  توجه  کند،  کشفرا  در دیپلماسی عمومی  ورزش    ۀهنددشکل

دست  یپلماتیکد  اریبزا  ان عنوبه ورزش    مقولۀ  بهرا    انیرا و  کند  برنامهجلب  در  را  ریزی  اندرکاران 

 های ورزش یاری رساند. بلندمدت و راهبردی در تمام جنبه
 

 روش شناسی پژوهش
از   صورت  بنیاد انجام شده است. جامعۀ آماری بهنوع کیفی بود و به روش پژوهش دادهاین مطالعه 

ان در حوزۀ ورزش انتخاب شدند. نمونۀ گذاراستیو س  انمتخصصنخبگان،    هدفمند از میان اعضای

الملل و علوم سیاسی )سه  آماری شامل اساتید حوزۀ مدیریت ورزشی )هشت نفر(، حوزۀ روابط بین

بودند   ورزش و جوانان )سه نفر( و ورزشکاران نخبۀ جهانی )سه نفر( سطح عالی در وزارتنفر(، مدیران  

گیری در این پژوهش، هدفمند بود و تا مرحلۀ اشباع که در مصاحبۀ کیفی شرکت کردند. روش نمونه

ها در این آوری دادهجمعابزار  نفر انجام شد(.    17نظری مفاهیم ادامه یافت )درمجموع مصاحبه با  

  ش یآزما  ، روش پژوهش  نیدر ابود.    (ریپذ)باز و انعطاف  افتهیختارسامهین  ی فیک  یهاپژوهش مصاحبه

 ر یو نقش تفس  تیمسئول  ،یفیو پژوهشگران ک  شودنمی  نییتع  شیاز پ   یاهیفرض  چیه  یو اعتبارسنج

ها و خوانده   هادهیشن  ها،دهید  ریمقوالت و تفس  شتریو بسامد ب  یامقوله  یریبر تکرارپذ  یها مبتنداده

کید دارد تا  أ ها )روایی درونی( تروایی در پژوهش کیفی، بیشتر بر صحت داده  .رندیگی را بر عهده م

که در مطالعات کمّ کار میمعنایی  به  اگر مصاحبهی  )مشارکترود.  پژوهش(  شوندگان  کنندگان در 

تأ یافته را  پژوهش  پژوهش    بهتوان  ، میکردند   دییهای  گفتنی   .اطمینان بیشتری حاصل کردروایی 

ااست،   از  ب  جرایپس  الگوی  مصاحبه،  ارائه  تدسههر  مرحله  آن  تا  که    شدآمده  صورتی  در  و 
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  صورت گرفتمصاحبه  شدن  . این کار پس از انجامشدمیالگو داشت، بحث  دربارۀ  شونده نکاتی  مصاحبه 

پیش هرگونه  از  خالی  مصاحبه  و جهتتا  شود.گیفرض  انجام  مؤلف  ری  گستر  ۀازآنجاکه  به   ۀ پایایی 

پژوهشگر به تفسیر موضوع  ،مطالعات کیفی دادنهای پژوهش اشاره دارد و در انجامتکرارپذیری یافته

در پژوهش حاضر سه مصاحبه . نیست مفهوم سنتی پایایی نیاز ۀپردازد، به ایجاد و ارائمی  شدهمطالعه

نتایج  را کدگذاری کرد.    ها آن  مدت یک ماهبهانتخاب شد و یکی از پژوهشگران    هامصاحبهاز میان  

بود. بنا بر    7مورد و تعداد توافق برابر با    19نشان داد که تعداد کل کدها در این سه مصاحبه برابر با  

 (.  1سبه شد، که مناسب است )جدول محا  %73موضوعی برابر با رابطه، درصد توافق درون
 

 موضوعیدرصد توافق درون -1جدول 
Table 1- Percentage of Intra-Thematic Agreement 

 شمارۀ مصاحبه
Interview 

Number 

 تعداد کل کدها 
Total Number of 

Codes 

 تعداد توافق 
Number of 

Agreements 

 پایایی 
Reliability 

3 5 2 0.80 
7 6 2 0.66 

12 8 3 0.75 
 Total 19 7 0.73 مجموع 

 

 نتایج 
 شوندگان ارائه شده است. شناختی مصاحبه(  اطالعات جمعیت 2در جدول شمارۀ )

 

 شناختی نمونة پژوهشاطالعات جمعیت -2جدول  

Table 2. Demographic Information of the Research Sample 

 متغیر
Variable 

 شناختی جمعیتهای ویژگی
Demographic Characteristics 

 فراوانی
Abundance 

 درصد فراوانی 
Frequency 

 جنسیت
Gender 

 مرد
Man 

 زن 

Female 

14 
 
3 

0.82 
 

0.18 

 تحصیالت 

Education 

 ارشد کارشناسی
Masters 

 دکتری
Ph. D. 

3 
 

14 

0.18 
 

0.82 
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 تخصص

Expertise 

 استاد دانشگاه علوم ورزشی
Professor of the University of 

Sports Sciences 

 مقامات عالی ورزش کشور 
The country's top sports officials 

الملل و علوم  استاد دانشگاه در حوزۀ روابط بین

 سیاسی 
Professor, University of 

International Relations and 

Political Science 

 ورزشکاران نخبه 
Elite athletes 

8 
 
3 

 

3 
 
3 

 

0.46 
 

0.18 
 

0.18 
 

0.18 

 

 

مفهوم اولیه را استخراج   122کدگذاری باز و با کدگذاری براساس پاراگراف،    ۀپژوهشگر در مرحل

این کدهای اولیه در  عنوان مفاهیم نهایی استخراج شدند کهمفهوم اولیه به  109کرد. بعد از ویرایش، 

 اند. شدهنشان داده (  3شمارۀ )جدول 
 

 بنیاد دادهة کدگذاری باز نظری ةمفاهیم تولیدشده در مرحل -3جدول 

Table 3- Concepts Generated in the Open Coding Stage of Data Foundation Theory 

 قدرت  ترویج ابزار

Power Promotion Tools 

 المللی بین هایکنفرانس  در حضور

Attending International Conferences 

 مردم  افکار به  احترام
Respect for People's Opinions 

 ورزشی  تخصصی هاینشست  در حضور

Attend Specialized Sports Meetings 

 افراد  پذیریجامعه ارتقای

Promoting the Socialization of People 

 دولتی  غیر هایگروه حضور

Presence of Non-Governmental Groups 

 گذاریسیاست شفافیت  فرهنگ ارتقای

Promoting a Culture of Policy 

Transparency 

 ورزشی  و بومی  میراث حفظ

Preservation of Indigenous and Sports 

Heritage 

 پذیری مسئولیت فرهنگ ارتقای

Promoting a Culture of Responsibility 

 قومی  اختالفات  حل

Resolving Ethnic Disputes 

 کشورها  توسعۀ  موانع بردن ازبین

Removing Obstacles to the Development 

of Countries 

 مذهبی  اختالفات  حل

Resolving Religious Disputes 

 ارتباطی  هایظرفیت از استفاده

Use of Communication Capacities 

 زیست محیط از  حمایت

Environmental Protection 

 ورزشی -سیاسی دوطرفۀ رسانیاطالع

Bilateral Political-Sports Information 

 ها دولت عمومی صداقت داتشن

The Definition of Public Honesty of 

Governments 
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 المللی بین  مجامع  در اعتبارسازی 

Instrumentation in International Forums 

  های زبان به   ورزشی اطالعات  قراردادن  اختیار در

 مختلف 

Provide Sports Information in a Variety 

of languages 

 المللی بین ارتباطات  افزایش

Increase International Communication 

 ستم  تحت هایگروه از  دفاع

Defending Oppressed Groups 

 دولت  علیه ایرسانه  اقدامات
Media Actions Against the Government 

 مردم  با  دوستی و تکبر از دوری

Avoid Arrogance and Friendship with 

People 

 اخالقی  مفاهیم انتقال
Transmission of Moral Concepts 

 ورزش  داخلی اقتصاد رشد 

The Growth of the Domestic Sport 

Economy 

 اجتماعی سرمایۀ  ایجاد
Creating Social Capital 

 اجتماعی روابط 

Community Relations 

 المللی بین  تحوالت بر   افراد تأثیرگذاری میزان از آگاهی

Awareness of the Impact of Individuals on 

International Developments 

 آموزشی  و فرهنگی نهادهای  بین  روابط 

Relations Between Cultural and 

Educational Institutions 

 سیاسی  رخدادهای  درک برای   عمومی افکار  آمادگی

Preparing Public Opinion to Understand 

Political Events 

 گروهی کار روحیۀ

The Spirit of Teamwork 

  از عمومی دیپلماسی با مرتبط مفاهیم تقویت و آموزش

 ورزش  طریق

Teach and Reinforce Concepts Related to 

Public Diplomacy Through Sport 

 فناورانه  تحوالت زیاد  سرعت

High Speed of Technological 

Developments 

 ورزشی  های نهاد اجرایی  های نامه  آیین بازنگری

Review of Executive Regulations of 

Sports Institutions 

 اخبار  و اطالعات  گسترش سرعت

The Fast Spread of Information and 

News 

 افراد  تحلیل و  تجزیه توان افزایش

Increasing the Ability to Analyze People 

 جذاب  ورزشی هایسیاست

Attractive Sports Dolicies 

 اقتصادی  توان سازیبرجسته 
Highlighting Economic Power 

 ورزش  در بندی شرط

Betting on Sports 

 مرتبط هایوزارتخانه بین  اندیشیهم جلسات برگزاری

Holding Symposiums Between Relevant 

Ministries 

 اقتصادی  شکوفایی

Economic Prosperity 

 ملی  برندسازی
National Branding 

 ملی  اشتیاق  و شور

National Passion 
 مردمی  مشارکت بسترسازی

Laying the Groundwork for Popular 

Participation 

 دوستی و صلح 

Peace and Friendship 
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 رسانی اطالع  هاییستمس بهبود
Improving Information Systems 

 جهانی  های ارزش از  طرفداری 

Advocacy of Universal Values 

 پاسخگویی  فرهنگ بهبود
Improving the Culture of Accountability 

 اجتماعی  برابری از  طرفداری 

Advocacy of Social Equality 

 ورزشی  تماشاچیان عمومی فرهنگ بهبود

Improving the General Culture of Sports 

Spectators 

 ملی  غرور

National Pride 

 شغل  وضعیت بهبود
Improving Job Status 

 ارتباطی  متعدد هایکانال

Multiple Communication Channels 

 مردم  برابر  در پاسخگویی
Accountability to the People 

 جهانی   خشونت  کاهش

Reducing Global Violence 

 فراملی  ماهیت با موضوعاتی پدیدارشدن 

The Emergence of Issues of a 

Transnational Nature 

 جهانی   خشونت  کاهش

Reducing Global Violence 

 خبری  منابع پراکندگی

Scattering of News Sources 

 نژادی بین  یهارقابت  کاهش

Reduce Interracial Competition 

 جامعه  پویایی
Community Dynamics 

 سیاسی  هایکلیشه  کاهش

Reducing Political Stereotypes 

 صلح  پیشبرد
Promoting Peace 

 ثروت  کسب

Gaining Wealth 

 ارتباطات  زمینۀ  در پیشرفت

Advances in Communications 

 اقتصادی   ثبات به   کمک

Contribute to Economic Stability 

 مردم  آحاد اجتماعی و فکری  پیوند

Intellectual and Social Bond of Individuals 

 ها دولت مهم افراد   روابط گسترش

Expanding the Relationships of 

Important People in Governments 

 بشر  حقوق  بر  تأکید
Emphasis on Human Rights 

 گرایی افراط با   مبارزه

Fight Against Extremism 

 مردم  مشارکت و  نظرخواهی بر  تأکید

Emphasis on Public Opinion Polls and 

Participation 

 سیاسی  انزوای با   مبارزه

Fighting Political Isolation 

 تجارب  تسهیم و ورزشی  اطالعات تبادل

Exchange Sports Information and Share 

Experiences 

 گیری تصمیم در افراد مشارکت 

Involvement of individuals in decision 

making 

 بومی   هایفرهنگ تبادل

Exchange of Indigenous Cultures 

 ملل  سازمان  فعالیت در مشارکت 

Participation in the Activities of the 

United Nations 

 ایران  علیه های تحریم

Sanctions Against Iran 

 نامشروع   اهداف به  بخشیمشروعیت

Legitimize Illegitimate Goals 
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  از عمومی دیپلماسی  ارتقای  در  راهبردی های برنامه  تدوین

 ورزش  طریق

Develop Strategic Plans for Promoting 

Public Diplomacy Through Sport 

  صورتبه ورزشی طریق  از  عمومی دیپلماسی  معرفی

 فراحکومتی 

Introducing Public Diplomacy Through 

Sports in a Supranational Way 

 ورزشی  گذاریسرمایه ترغیب

Encouraging Sports Investment 

 دولت سیاسی مقبولیت

Political Acceptance of the Government 

 ورزش  در سیاسی   تظاهرات
Political Demonstrations in Sports 

 المللی بین  منزلت
International Status 

 ها رسانه و ورزشی  ی هاسازمان تعامل

Interaction of Sports Organizations and 

Media 

 ملی  استقالل نمایش 
Demonstration of National 

Independence 

 اجتماعی  تعهد
Social Commitment 

 رسانی اطالع   پیشرفته ابزارهای وجود

Existence of Advanced Information 

Tools 

 جوانمردی   روحیۀ  تقویت

Strengthen the Spirit of Chivalry 

 نوین  های فناوری وجود

Existence of New Technologies 
 ورزشی  هایزیرساخت  تقویت

Strengthening Sports Infrastructure 

 برخط   یهاشبکه توسعۀ و وجود

Existence and Development of Online 

Networks 

 ملی  ورزش  با  آشنایی  راستای   در مجازی فضای  تقویت

Strengthen Cyberspace in Order to Get 

Acquainted With National Sports 

 اجتماعی   وحدت

Social Unity 

 ورزش در المللیبین  شهروند مفهوم  تقویت

Strengthening the Concept of International 

Citizenship in Sports 

 جویی  انتقام  ابزار عنوانبه  ورزش

Exercise as a Tool of Revenge 

  امور وزارت و  ورزش وزارت  بین  همکاری سند تنظیم

 خارجه 

Preparation of a cooperation document 

between the Ministry of Sports and the 

Ministry of Foreign Affairs 

 اخالقی  غیر کارهای  منبع ورزش

Exercise is the Source of Immoral Work 

 منابع  بین  توازن
Balance Between Resources 

 اطالعات   انقالب وقوع

Occurrence of the Information 

Revolution 

 ها ملت چندگانۀ  توسعۀ
Multiple Developments of Nations 

  هایسیاست  و کشور هایسیاست بین  هماهنگی

 عمومی

Coordination Between Country Policies 

and Public Policies 

 مجازی  هایسیستم  توسعۀ

Development of Virtual Systems 

 ورزش  در دولتی و خصوصی ی هابخشکردن   راستاهم
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Aligning the Private and Public Sectors 

in Sports 

 ورزشی محصوالت و خدمات  صادرات   توسعۀ

Export Development of Sports Services 

and Products 

 دیگران  با   همکاری

Collaborate With Others 

 ورزشی  گردشگری  توسعۀ
Development of Sports Tourism 

 ورزش  ایرسانه  انعکاس  طریق از سیاسی همگرایی 

Political Convergence Through Sports 

Media Coverage 

 ها دولت نوسازی توسعه و 
Development and Modernization of 

Governments 

 هنجارپذیری 

Normativeness 

 قدرت  ترویج ابزار
Power Promotion Tools 

 عمومی  مشارکت فرهنگ یادگیری

Learn the Culture of Public Participation 
 

شوندگان  کید مصاحبهأ نکات کلیدی و مورد تتا  تالش بر این بوده است  کدگذاری  اول    ۀدر مرحل

در  .  (3رسید )جدول    مفهوم  109، پس از حذف موارد مشابه به  پژوهشگر  استخراج شود که درنهایت 

بندی شدند. در این مرحله، مفاهیم  های عمده براساس ابعاد دستهمرحلۀ کدگذاری مفهومی، مقوله

آمده در مرحلۀ دستوار آورده شد. کدهای بهدنبال هم فهرستصورت منطقی و تحلیلی بهتولیدشده به

 اولیه   کدگذاری  مرحلۀ  در  که  تر کدگذاری شدند. همچنین مفاهیمیمفهوم انتزاعی  29اول در قالب  

 و   تجزیه  دوباره  ثانویه،  یا  متمرکز  کدگذاری  مرحلۀ  در  عمده  هایمقوله  تشکیل  برای  شدند،  استخراج

  و   مفاهیم  از  هرکدام  همراهبه  موارد  این.  بود  عمده  مقولۀ  13  تولید  تحلیل،  این  نتیجۀ.  شدند  تحلیل

 است. ( ارائه شده4) جدول  در مرتبط ریزمفاهیم
 

 بنیادآمده از نظریة دادهدستگیری مفاهیم و مقوالت بهنحوۀ شکل -4جدول 
Table 4- How the Concepts and Categories Derived from the Data Theory of the 

Foundation are Formed 

 جزئی مقوالت  
Minor Categories 

 ها مفهوم

Concepts 
 کدهای باز 

Open Source 

 قدرت نرم 

Soft Power 

 ها سیاست

Politics 

 های ورزشی پرطرفدار رقابت

Popular Sports Competitions 
ی کسب اعتبار و افتخار در افکار عموم  

Gain Credibility and Honor in Public 

Opinion 

 ی المللنیو منزلت ب  ری تصو یارتقا
Promoting International Image and Prestige 

 توازن بین منابع 
Balance Between Resources 
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 های بنیادین ارزش
Fundamental 

Values 

 همکاری با دیگران 
Collaborate With Others 

 پیشبرد صلح 
Promoting Peace 

 تأکید بر حقوق بشر 

Emphasis on Human Rights 
 بسترسازی مشارکت مردمی 

Laying the Groundwork for Popular 

Participation 

 تصویرسازی 
Illustration 

 

 ی جهانی هاارزشطرفداری از 
Advocacy of Universal Values 

 مشارکت در فعالیت سازمان ملل 
Participation in the Activities of the United 

Nations 
 اجتماعی طرفداری از برابری 

Advocacy of Social Equality 

 زیست حمایت از محیط
Environmental Protection 

 اطالعات و ارتباطات 
Information and 

Communication 

 های اطالعاتی سیستم
Information 

Systems 

 پیشرفت در زمینۀ ارتباطات 
Advances in Communications 

 رسانی های اطالع یستمسبهبود 

Improving Information Systems 
 های مجازی توسعۀ سیستم

Development of Virtual Systems 
 وقوع انقالب اطالعات 

Occurrence of the Information Revolution 

 ها تنوع زیرساخت
Diversity of 

Infrastructures 

 های نوین وجود فناوری

Existence of New Technologies 
 های بر خط بکهوجود و توسعۀ ش

Existence and Development of Online 

Networks 
 رسانی اطالع وجود ابزارهای پیشرفته  

Existence of Advanced Information Tools 

 درک و بصیرت 
Understanding 

and Insight 

 آگاهی اجتماعی 

Social Awareness 

 افزایش توان تجزیه و تحلیل افراد 
Increasing the Ability to Analyze People 

 های بین نژادی کاهش رقابت

Reduce Interracial Competition 

 ی تحت ستمهاگروهدفاع از 
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Defending Oppressed Groups 

 المللی آگاهی از میزان تأثیرگذاری افراد بر تحوالت بین
Awareness of the Impact of Individuals on 

International Developments 

 آگاهی سیاسی 

Political 

Awareness 

 کاهش خشونت جهانی 
Reducing Global Violence 

 بردن موانع توسعۀ کشورها ازبین
Removing Obstacles to the Development of 

Countries 

 ها ملتتوسعۀ چندگانۀ 

Multiple Developments of Nations 

 پاسخگویی در برابر مردم 
Accountability to the People 
 پدیدارشدن موضوعاتی با ماهیت فراملی 

The Emergence of Issues of a Transnational 

Nature 

 بازیگردانی 
Acting 

 

 فرهنگ شهروندی 
Citizenship 

Culture 

 آشنایی با فرهنگ کار و مهارت گروهی 
Familiarity With the Work Culture and 

Team Skills 
های ورزشکاران و تماشاگران  شناخت آداب و رسوم و ارزش

 رقیب 
Recognize the Customs and Values of 

Rival Athletes and Spectators 
 ها کاهش تضادها و تنش

Reduce Conflicts and Tensions 
 ها زیستی میان انسانتقویت فرهنگ هم

Coexistence Strengthening the Culture of 

Between Human Beings 
 ها بین ملت  ۀ دوستیتوسع  و صلح 

Peace and the Development of Friendship 

Between Nations 

 همگرایی سیاسی 

Political 

Convergence 

 ی سازملت-دولت ندیفرا   تیتقو

Strengthening the Government-Nation-

Building Process 

 ی مل یو همبستگ اتحاد

National Unity and Solidarity 

 ها ¬تیاقل نی در ب  وحدت

Unity Among Minorities 

 شهروندان  یاحساسات جمع جیبس
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Mobilize the Collective Feelings of 

Citizens 

 یادگیری 
Learning 

 یابی اطالع 
Information 

 های تخصصی ورزشی حضور در نشست

Attend Specialized Sports Meetings 
 المللی ی بینهاکنفرانسحضور در  

Attending International Conferences 

 تبادل اطالعات ورزشی و تسهیم تجارب 
Exchange Sports Information and Share 

Experiences 

 عوامل محیطی 
Environmental 

Factors 

 فناورانه 

Technologically 

 فناورانه  تال تحو زیادسرعت  

High Speed of Technological 

Developments 
 عات و اخبار السرعت گسترش اط 

The Fast Spread of Information and News 
 خبری  پراکندگی منابع

Scattering of News Sources 

 سیاسی 

Political 

 های غیردولتیحضور گروه
Presence of Non-Governmental Groups 

 ای علیه دولت رسانهاقدامات  

Media Actions Against the Government 
 تظاهرات سیاسی در ورزش 

Political Demonstrations in Sports 

 فرهنگی

Cultural 

 جویی عنوان ابزار انتقامورزش به
Exercise as a Tool of Revenge 

 ورزش منبع کارهای غیراخالقی 

Exercise is the Source of Immoral Work 
 بخشی به اهداف نامشروع مشروعیت

Legitimize Illegitimate Goals 

 اقتصادی
Economical 

 بندی در ورزش شرط
Sports Betting 

 های علیه ایران تحریم

Sanctions Against Iran 

 توانمندسازی 
Empowerment 

 قانونگذاری 
Legislation 

 های ورزشی های اجرایی نهادنامهبازنگری آیین
Review of Executive Regulations of Sports 

Institutions 

تنظیم سند همکاری بین وزارت ورزش و وزارت امور  

 خارجه 
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Preparation of a Cooperation Document 

Between the Ministry of Sports and the 

Ministry of Foreign Affairs 

ارتقای دیپلماسی عمومی از  های راهبردی در تدوین برنامه

 طریق ورزش 
Develop Strategic Plans for Promoting 

Public Diplomacy Through Sport 

 آموزش

Education 

 ی مرتبطهاخانهاندیشی بین وزارتبرگزاری جلسات هم
Holding Symposiums Between Relevant 

Ministries 

دیپلماسی عمومی از  آموزش و تقویت مفاهیم مرتبط با 

 طریق ورزش 
Teach and Reinforce Concepts Related to 

Public Diplomacy through Sport 

صورت  معرفی دیپلماسی عمومی از طریق ورزشی به

 فراحکومتی 
Introducing Public Diplomacy Through 

Sports in a Supranational Way 

 ی ارتباطیهاشبکه

Communication 

Networks 

 های نوین یفناور

New 

Technologies 

 ها های ورزشی و رسانهتعامل سازمان

Interaction of Sports Organizations and 

Media 

 های مختلف در اختیار قراردادن اطالعات ورزشی به زبان

Provide Sports Information in a Variety of 

languages 

 مجازی در راستای آشنایی با ورزش ملی تقویت فضای 
Strengthen Cyberspace to Get Acquainted 

With Ntional Sports 

 ارتباطات متقابل 
Mutual 

Communication 

 های ارتباطیاستفاده از ظرفیت
Use of Communication Capacities 

 تأکید بر نظرخواهی و مشارکت مردم 
Emphasis on Public Opinion Polls and 

Participation 

 های متعدد ارتباطی کانال

Multiple Communication Channels 

 های عمومی پیشران

General 

Propulsion 

 اعتماد عمومی 
Public Trust 

 المللی اعتبارسازی در مجامع بین 
Instrumentation in International Forums 

 پذیری ارتقای فرهنگ مسئولیت
Promoting a Culture of Responsibility 

 های عمومی های کشور و سیاستهماهنگی بین سیاست
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Coordination Between Country Policies 

and Public Policies 

 صداقت در رفتار 
Honesty in 

Behavior 

 گذاریارتقای فرهنگ شفافیت سیاست

Promoting a Culture of Policy 

Transparency 

 ها داتشن صداقت عمومی دولت
The Definition of Public Honesty of 

Governments 

 بهبود فرهنگ پاسخگویی 
Improving the Culture of Accountability 

 روابط فرهنگی 

Cultural Relations 
 

 گیری تصمیم در افراد مشارکت 
Involvement of Individuals in Decision 

Making 
 آموزشی  و فرهنگی نهادهای  بین  روابط 

Relations Between Cultural and 

Educational Istitutions 

 پیوند فکری و اجتماعی آحاد مردم 

Intellectual and Social Bond of Individuals 

 کارکرد اقتصادی 
Economic 

Function 

 اقتصاد ورزش 
Sports Economics 

 ورزشی توسعۀ گردشگری 
Development of Sports Tourism 
 توسعۀ صادرات خدمات و محصوالت ورزشی

Export Development of Sports Services and 

Products 
 گذاری ورزشی ترغیب سرمایه

Encouraging Sports Investment 

 های ورزشی تقویت زیرساخت

Strengthening the Sports Infrastructure 

 اقتصاد داخلی ورزش رشد 
The Growth of the Domestic Sport 

Economy 

 اقتصاد ملی 
National 

Economy 

 کسب ثروت 
Gaining Wealth 
 بهبود وضعیت شغل 

Improving Job Status 
 شکوفایی اقتصادی 

Economic Prosperity 
 سازی توان اقتصادی برجسته

Highlighting Economic Power 
 اقتصادی کمک به ثبات  



 1400، مهر و آبان 68، شماره 13دوره  ؛یورزش تیریمطالعات مد                                                              252

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Contribute to Economic Stability 

 کارکرد فرهنگی 
Cultural Function 

 سازی عمومی آگاه

Public Awareness 

 حفظ میراث بومی و ورزشی 
Preservation of Indigenous and Sports 

Heritage 
 گرایی مبارزه با افراط

Fight Against Extremism 
 کاهش خشونت جهانی 

Reducing Global Violence 
 تقویت روحیۀ جوانمردی 

Strengthen the Spirit of Chivalry 

 گردش اطالعات 

Information 

Circulation 

 یادگیری فرهنگ مشارکت عمومی 
Learn the Culture of Public Participation 

 ها گسترش روابط افراد مهم دولت
Expanding the Relationships of Important 

People in Governments 
 انتقال مفاهیم اخالقی 

Transmission of Moral Concepts 
 پذیری افراد ارتقای جامعه

Promoting the Socialization of People 
 ی بومی هافرهنگتبادل 

Exchange of Indigenous Cultures 

 کارکرد سیاسی
Political Function 

 سیاست داخلی 
Domestic Policy 

 ها توسعه و نوسازی دولت
Development and Modernization of 

Governments 

 های سیاسی یشهکلکاهش  

Reducing Political Stereotypes 

 غرور ملی 
National Pride 

 دولت سیاسی مقبولیت
Political Acceptance of the Government 

 نمایش استقالل ملی 

Demonstration of National Independence 

 سیاست خارجی 
Foreign Policy 

 المللی افزایش ارتباطات بین
Increasing International Communication 

 برندسازی ملی 
National Branding 
 مبارزه با انزوای سیاسی 

Fighting Political Isolation 
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 المللی منزلت بین
International Status 

 صلح و دوستی
Peace and Friendship 

 ابزار ترویج قدرت 

Power Promotion Tools 

 توسعۀ اجتماعی 
Social 

Development 

 همبستگی
Correlation 

 وحدت اجتماعی 
Social Unity 

 ایجاد سرمایۀ اجتماعی
Creating Social Capital 

 حل اختالفات قومی 

Resolving Ethnic Disputes 

 حل اختالفات مذهبی 
Resolving Religious Disputes 

 مشارکت عمومی 

Public 

Participation 

 پویایی جامعه 
Community Dynamics 

 تعهد اجتماعی 

Social Commitment 
 هنجارپذیری 

Normativeness 
 شور و اشتیاق ملی 

National Passion 
 روابط اجتماعی

Community Relations 
 روحیۀ کار گروهی

The spirit of Teamwork 
 

کردن هرکدام از  آمده در این پژوهش و مشخصدستبه  ۀبا توجه به مقوالت عمد(،  1در شکل )

یند/تعامالت و پیامد و ارتباط  ا، فرمدل مدنظرگر،  ای، شرایط مداخلهی، شرایط زمینه شرایط علّ  مقوالت

 ئه شده است.، الگوی مفهومی نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران اراها با همآن 

 

 

 

 

 
 



 1400، مهر و آبان 68، شماره 13دوره  ؛یورزش تیریمطالعات مد                                                             254

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 
 الگوی مفهومی نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران  -1شکل 

Figure 1- Conceptual Model of the Role of Sports in Explaining Iran's Public 

Diplomacy 
 

 گیریبحث و نتیجه 
  ،قدم یشپ   یکردهایعنوان روبه  که  است  یعموم یپلماسینقش د  المللنیورزش در روابط ب  یۀنقش اول

خودبه  اب خارجه،  روابط  مناسبات  و  اقدامات  پتانسآزمودن  کاهش  به  بروز  کشمکش  لیخود  و  ها 

د فرهنگ   انجامند یم  کیپلماتیمخاصمات  مبادالت  و  مفاهمات  مبادالت  بهبود  و  رشد  به  کمک    یو 

ن دیپلماسی عمومی ایران رو پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی نقش ورزش در تبیی؛ ازاینکنندیم

و ضمن توصیف هریک،  توضیح داده خواهد شد  در این قسمت هرکدام از این مقوالت عمده  انجام شد.  

با توجه به اینکه طراحی الگوی نقش ورزش در تبیین   .شودمیها نیز مشخص  ای از مفاهیم آن دامنه 

  مقولۀ   عنوانبه  اسی عمومی ایرانمدنظر بود،  نقش ورزش در تبیین دیپلم دیپلماسی عمومی ایران

ای و  ی، زمینهعنوان مقوالت شرایطی )علّ به شرح زیر به  مقوالتو سایر    ه شد محوری در نظر گرفت

 . شوندمییندی و پیامدی بررسی اگر(، تعاملی/ فرمداخله
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ایران براساس یافته های پژوهش، عوامل علّی مؤثر بر نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی 

  های پیگمنپژوهشقدرت نرم، اطالعات و ارتباطات و درک و بصیرت. این یافته با نتایج   اند از:ارتعب

می  (2017)  شلیمو    (2015) ورزش  داد  نشان  دنبالکه  برای  نرم  ابزاری  سیاست تواند  های کردن 

بر نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی مؤثر   توانند، همسوست. عوامل متعددی میکشورها باشد 

ابزار سیاست خارجی و المللی ورزش بهکارکردهای بینباشند.   منزلۀ یک منبع قدرت نرم آن را به 

از ورزش به طوری کنند؛ بهل میدیپلماسی عمومی تبدی هایی که  ویژه ورزش که کشورها سعی دارند 

های  جهانی فوتبال یا بازیالمللی همچون جامالمللی دارند و نیز رویدادهای بزرگ ورزشی بینجنبۀ بین

المللی استفاده  المپیک برای اهداف گستردۀ خود در زمینۀ کسب قدرت، ثروت و افزایش منزلت بین

رویدادهای ورزشی توجه تعداد زیادی از مردم در کشورهای مختلف    (. 136،  2015صباغیان،  کنند )

المللی  شدت نمادین ارتباط این رویدادها با مسائل سیاسی بینکنند و پیام ساده و بهرا به خود جلب می

  (.18، 2012)دنوس،   رسانندها میرا به آن 

شود و ازین که باعث گرایش عموم به ورزش می  جذابیت است  ورزشی،  هایسیاست   یکی از عوامل

  با   دوستی  و  تکبر  از  مردم، دوری  افکار   به  گیرد. درواقع، با احترامطریق دیپلماسی عمومی شکل می

بنیادین در این    هایهمچنین با خلق ارزش  ها را هدایت کرد.توان سیاستمنابع می  بین  مردم و توازن

های ارزش  ( همسوست.2013آبادی )شریعتی فیضتوان قدم برداشت. این یافته با نتایج پژوهش  راه می

مردمی    مشارکت  بشر و بسترسازی  حقوق   بر  صلح، تأکید  دیگران، پیشبرد  با  بنیادین از طریق همکاری

ه عنوان قدرت نرم شناخت توانند بههمراه تصویرسازی میگیرند. مجموع عوامل ذکرشده بهشکل می

برای تصویرسازی می بنابرای  راهکارهای طرفداریشوند؛  از    در   جهانی، مشارکت  هایارزش  از   توان 

زیست استفاده کرد. در زمینۀ   محیط  از  اجتماعی و حمایت  برابری  از  ملل، طرفداری  سازمان  فعالیت

پیشرفت  هایتوان به سیستمارتباطات نیز می  و   اطالعات ارتباطات،    زمینۀ  در  اطالعاتی اشاره کرد. 

شود و  اطالعات می  انقالب  مجازی باعث وقوع  هایسیستم  رسانی و توسعۀاطالع  هایسیستم  بهبود

ها  زیرساخت  تواند در دیپلماسی عمومی از طریق ورزش نیز مؤثر واقع شود. همچنین تنوعاین امر می

رسانی  اطالع   پیشرفتۀ  بزارهایا  خط و وجود  بر  هایشبکه  توسعۀ  و  نوین، وجود  هایفناوری  مانند وجود

بصیرت نیز دارای    و   در کنار عوامل ذکرشده، نقش درکآفرینی کنند.  توانند نقشدر دیپلماسی می 

 و  تجزیه توان اجتماعی وجود داشته باشد. برای این کار باید به افزایش اهمیت است. ابتدا باید آگاهی

ستم همت گمارد. همچنین باید    تحت  هایگروه   از  دفاعنژادی و  بین  هایرقابت  افراد، کاهش  تحلیل

 بردنجهانی، ازبین  خشونت  توان تأکید بر کاهشسیاسی توجه داشت. این اصول را می  به اصول آگاهی
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  ماهیت   با   موضوعاتی   مردم و پدیدارشدن  به ها، پاسخگوییملت  چندگانۀ  توسعۀ،  کشورها  توسعۀ  موانع

 فراملی دانست. 

ای مؤثر بر نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی  پژوهش حاضر، عوامل زمینه  های براساس یافته

ها سعی دارند با استفاده از دیپلماسی عمومی افکار عمومی  دولت هستند.  یادگیری  ایران بازیگردانی و 

را با خود همراه کنند تا برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود با مشکالت کمتری مواجه شوند 

مداران برساند  تواند صدای یک ملت را رساتر به گوش سایر سیاست. ورزش می(152،  2005ش،  )امیرتا

ترین عامل وجود  در مقولۀ بازیگردانی، مهمهای یک دولت داشته باشد.  و نقش مکمل برای سیاست

است.  فرهنگ مناسب  فرصت  شهروندی  میزبان،  ملت  برای  ورزشی  بزرگ  مهم  رویدادهای  های 

المللی  المللی دلیلی بر تأیید شهروندی بینکنند. میزبانی یک رویداد بیندیپلماتیک عمومی را مهیا می

آشنایی با فرهنگ کار    این امر با بهبود(.  22،  2015خوب مردمان آن کشور است )گویندا و همکاران،  

کاهش تضادها و  های ورزشکاران و تماشاگران رقیب، خت آداب و رسوم و ارزشو مهارت گروهی، شنا

سیاسی اتفاق    یهابین ملت  ۀ دوستیتوسع  و  صلح،  هازیستی میان انسانتقویت فرهنگ همها،  تنش

سیاسی را نیز هموارتر کند. همگرایی سیاسی    تواند مسیر همگرایی خواهد افتاد. درواقع، فرهنگ می

فرایند    باعث  و  ،  سازیملت-دولتتقویت  بین،  ملیهمبستگی  اتحاد  در  بسیج  ،  هااقلیت  وحدت 

یادگیری نیز اشاره کرد. این شود. در کنار بازیگردانی باید به مسئلۀ  می  جمعی شهرونداناحساسات  

 هاینشست  در  یابی، حضوریابی تقویت و تشویق شود. در زمینۀ اطالعشود که رفتار اطالعامر باعث می

حضور  تخصصی تبادلبین  هایکنفرانس  در  ورزشی،  و  تجارب    تسهیم  و  ورزشی  اطالعات  المللی 

 شود. پیشنهاد می

پژوهش، عوامل  براساس یافته گر مؤثر بر نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی  مداخلههای 

شود.  های فناورانه، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میاند از: عوامل محیطی که شامل مؤلفهایران عبارت 

در بخش    همسوست.  (2019)  پورراسخ و جوادییافتۀ پژوهش دربارۀ مؤلفه فرهنگی با نتایج مطالعۀ  

های ورزشی عنوان یک ویژگی مثبت برای سازمانتواند هم بهفناورانه می  تحوالت  زیاد   فناورانه سرعت

های با  دیده شود که طالب یادگیری و استفاده از فنون فناورانه هستند و هم تهدیدی برای سازمان

اخبار و    و   اطالعات   گسترش  ها را ندارند. سرعتعملکرد کند باشد که توانایی استفاده از این سیستم

 گر باشند. توانند از عوامل مداخلهخبری نیز می  نابعم  پراکندگی

 علیه   ایرسانه  غیردولتی، اقدامات  هایگروه   های سیاسی مانند حضوردر کنار این عوامل، شاخص

های پیش روی دیپلماسی عمومی از طریق ورزش هستند.  ورزش از چالش  در  سیاسی   دولت و تظاهرات

های فرهنگی نیز اشاره کرد. درواقع، در برخی شرایط،  باید به شاخصشود،  هرجا از سیاست نام برده می
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ها شده است.  شود و این چالشی است که گریبانگیر برخی از دولتجویی تلقی می   انتقام  ابزار  ورزش

غیراخالقی باشد که این مانع هم جزو موانع فرهنگی است.    کارهای  تواند منبعمی  همچنین ورزش

تواند در بهبود دیپلماسی عمومی مداخله نامشروع از طریق ورزش نیز می  ف اهدا  به  بخشیمشروعیت

به  ایجاد کند.  نیز ورزش  ابزارگاهی  استفاده می  ترویج  عنوان  بهقدرت  اگر  استفاده  شود که  درستی 

ایران،    علیه  هایورزش و تحریم  در  بندیتواند خلل ایجاد کند. موانع اقتصادی نیز مانند شرطنشود، می

 اند.رسیدن به دیپلماسی عمومی از طریق ورزش را مختل کردهراه 

های پژوهش حاضر، راهبردهای مؤثر بر نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی  براساس یافته

عبارت  شبکهایران  توانمندسازی،  از:  پیشراناند  و  ارتباطی  میهای  طریق  دو  از  عمومی.  توان های 

-نهاد   اجرایی  هاینامهآیین  بازنگری  گذاری است. درواقع، با ث قانونتوانمندسازی را انجام داد: یکی بح 

 راهبردی   های برنامه  خارجه و تدوین  امور  وزارت  و  ورزش  وزارت  بین  همکاری  سند   ورزشی، تنظیم  های

می  طریق  از  عمومی   دیپلماسی  ارتقای  در برای ورزش  دیگر  راهکار  رسید.  هدف  این  به  توان 

برگزاری طریق  از  را  کار  این  است.  آموزش  مقولۀ  به  توجه    بین  اندیشیهم  جلسات  توانمندسازی، 

  ورزش و معرفی   طریق  از  عمومی  دیپلماسی  با  مرتبط  مفاهیم  تقویت  و  مرتبط، آموزش  هایوزارتخانه

سازی فراحکومتی باید دنبال کرد؛ البته در کنار توانمند  صورتبه  ورزشی  طریق  از  عمومی   دیپلماسی

دیپلماسی عمومی، متقابل( نیز توجه داشت.    ارتباطات و    نوین هایارتباطی )فناوری  هایباید به شبکه

-دهی و اجرای سیاست خارجی است و عواملی نظیر شکلهای عمومی در شکلعامل مؤثری بر نگرش

کشوری دیگر، برقراری های خصوصی در  ها، تعامل میان منافع گروهدهی به افکار عمومی در سایر کشور

ارتباطات میان  دیپلماتارتباط  نطیر  فرایندگران  باالخره  و  خارج  به  فرستادگان  و  ارتباطات  ها  های 

 (. 705، 2013فرهنگی ازجمله عناصر این دیپلماسی هستند )حسینی، میان

وناگون و  گ  هایزبان  به  ورزشی  اطالعات  قراردادن  ها، دراختیاررسانه   و  ورزشی  هایسازمان  تعامل

نوین    هایفناوریتوان جزو راهکارهای  را می  ملی   ورزش  با  آشنایی  راستای  در  مجازی  فضای  تقویت

  نظرخواهی   بر  تأکید،  ارتباطی  هایظرفیت  از  متقابل به استفاده  دانست. همچنین در راستای ارتباطات

نهایی برای بهبود دیپلماسی  ارتباطی باید تأکید داشت. راهکار    متعدد  هایکانالو    مردم  مشارکت  و

عمومی    عمومی است. از طریق اقداماتی که به اعتماد  هایعمومی از طریق ورزش استفاده از پیشران

می  در  و صداقت منجر  میرفتار  اعتبارسازیشوند،  با  بنابراین  رسید؛  این هدف  به    مجامع   در  توان 

عمومی،    هایسیاست  و  کشور  هاییاستس  بین  و هماهنگی  پذیریمسئولیت  فرهنگ  المللی، ارتقایبین

 صداقت  گذاری، داشتنسیاست  شفافیت  فرهنگ  اعتماد عمومی را باید ایجاد کرد. همچنین با ارتقای

توان به صداقت در رفتار فائق آمد؛ البته در کنار این  پاسخگویی می  فرهنگ  ها و بهبوددولت   عمومی
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روابط باید  بنابراین مشارکت   عوامل  نیز حفظ کرد؛  را  روابطتصمیم  در  افراد  فرهنگی  و    بین  گیری 

شود و روابط فرهنگی شکل  مردم می آحاد اجتماعی و فکری آموزشی باعث پیوند و  فرهنگی نهادهای

 گیرد. می

اند از:  های پژوهش، پیامدهای نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران عبارتتهبراساس یاف

  خود  ( در پژوهش2016)  لمویمکارکرد اقتصادی، کارکرد فرهنگی، کارکرد سیاسی و توسعۀ اجتماعی.  

  ی ورزش ی پلماسیو د شوداستفاده  ی به منافع مل ی ابیدر دست تواندمی یورزش ی پلماسیکه د  دادنشان 

اقتصادی دیپلماسی عمومی از    کارکرد  .شود  هکشور شناخت  کی  یبرا  ت یهو  جاد یاز ا  یبخش  تواندمی

توسعۀ به  ورزش  توسعۀ  گردشگری  طریق    ترغیب ،  ورزشی  محصوالت  و   خدمات  صادرات  ورزشی، 

گردد. همچنین ورزش برمی  داخلی  اقتصاد   ورزشی و رشد  هایزیرساخت  ورزشی، تقویت  گذاریسرمایه

اقتصادی و   توان  سازیبرجسته   اقتصادی،  شغل، شکوفایی   وضعیت  ثروت، بهبود  تواند باعث کسبمی

دهد. ورزش موجب ملی را شکل می  توان گفت اقتصاداقتصادی شود که درنهایت می  ثبات  به  کمک

کشور  توسعۀ میپایدار  برونها  و  افزایشدهشود  را  اقتصادی  هرمیهای  میزبانی    با  ریکشو  دهد. 

 کند   فبرطررا    دخو  دیقتصاا  تمشکالو    مسائل  جزئی از  میزبانی،   کسب  با   تواندمی  شیورز  یهاادیدرو

بریک   یهارکشو  ، لمثا  ایهد؛ برد  نسامارا    دیپلماتیک خوو د  سیاسی  بط روا  دیقتصاا  پیشرفت  باو  

 دی هبررا  منابع  از  یکی  انعنوبه   نیز  شیورز  رگبز  یهااد یدرو  میزبانیاز  هند(  و    سیهرو  ،چین  ،یلز)بر

 کنند. می دهستفاا یپلماتیکد بطروا توسعۀ

عمومی،    سازیفرهنگی نیز دارد؛ به این صورت که با آگاه  دیپلماسی عمومی از طریق ورزش کارکرد

جوانمردی    روحیۀ  جهانی و تقویت  خشونت  گرایی، کاهشافراط  با  ورزشی، مبارزه  و  بومی  میراث  حفظ

گردش باعث  همچنین  دارد.  می  سروکار  یادگیریاطالعات  نظیر  عواملی  و    مشارکت   فرهنگ  شود 

  افراد و تبادل پذیریجامعه اخالقی، ارتقای مفاهیم  ها، انتقال دولت  مهم   افراد روابط عمومی، گسترش

سیاسی نیز دارای پیامدهایی    دهد؛ البته دیپلماسی عمومی در بعدبومی را تشکیل می  های فرهنگ

عنوان یک فرایند دیپلماسی عمومی  تواند بهالملل مینقش اولیۀ ورزش در عرصۀ سیاست بین  است.

پدیده می  (.10،  1996،  1)پلینو و آلتون  باشد  ها،  دولت   نوسازی  و   داخلی )توسعه  تواند سیاست این 

 
1. Plino & Alton 
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غرور  هایکلیشه  کاهش مقبولیت  سیاسی،  نمایشدولت  سیاسی  ملی،  و    استقالل  ،    سیاست ملی( 

 المللی، صلح بین  سیاسی، منزلت  انزوای  با  مبارزه،  ملی  المللی، برندسازیبین  ارتباطات  خارجی )افزایش

 ی هارکشو  یهافرهنگدهخر  ظهور  و  ئهارا  ایبر  مناسب  یبستر ورزش    دوستی( را توسعه دهد. ظهو  و

 دخو  فرهنگ  نمایش  طریقاز    هار کشو   قع،دروا  ست.ا  شیورز  رگبز  ی هاادیدرو  نمیزبانا  هیژوبه   مختلف

پردازند. مردم جهان  الملل میبین عرصۀدر  دخو ه جایگا بسطو  قبض به  شیرزو رگبز  یهاادیددر رو

های خود کمتر به کنند؛ درنتیجه برای رفع اختالفاز طریق بازی با یکدیگر تفاهم بیشتری پیدا می 

  سبب   هارکشو  سیاسی  تعازمناو   تمناقشا حلدر    یپلماسی نظامید   شوند. ناکارآمدیزور متوسل می

  یک   ، یگری دسواز  شود.    حمطر  ش ورزبر    ار ثرگذاهای  مؤلفهاز  یکی  انعنوبه  ممفهو  ین ا  تا   ست ا  هشد

  یهاادیدرو  میزبانی  کسب   ایبر  ی بیشتر  شانس   لمللیاجامعۀبین  با  ستانهو دو  حسنه  بط روابا    رکشو

 د.دار شیورز رگبز

  شود واجتماعی می  سرمایۀ  و ایجاد   اجتماعی  اجتماعی باید گفت، باعث وحدتربارۀ پیامدهای  د

و    لمللاروابط بین  بهتر  فهم  بهورزش    یپلماسی دکند؛ بنابراین  قومی و مذهبی را برطرف می  اختالفات

در بخشی دیگر  (.  2014برد )موری و پیگمن،  می  از بین را    تعصب و   و کلیشه  کند می  ها کمک ستیدو

مشارکت باعث  می  نیز  پویاییعمومی  و  می  شود  شکل  را  بهجامعه  تعهددهد.  اجتماعی،    تبع 

در    مساعی و مشارکت  تشریک یابد. اجتماعی نیز بهبود می  ملی و روابط  اشتیاق   و  هنجارپذیری، شور

و    فهم   یشازـف ا  باعث  که  تـسا   تیکاموکرد  اثر  یدارا  آمیزموفقیت   های عملکردو  یوزپیر  بـکس

  ن کنندگاهماهنگ بین شرکت  ۀـبطرا  دا ـیجو در ا  شودمی  ملی و اجتماعی  عزم  در  ملت  دحاآ  کتراـمش

 ریــمؤث  نقش  های ورزشیعضای باشگاهو ا  نتماشاچیا  قبیلاز    مشوق و    حامی   مختلف  هایه وگر  و

شدن ورزش از سوی دیگر المللیکشورها از یک سو و بینیافتن قدرت نرم در روابط بین اهمیت  .دارد

منزلۀ منبع و ابزار اعمال قدرت نرم کشورها ظهور کند، اما برخالف سایر  موجب شده است تا ورزش به

مداران عرصۀ روابط سیاست ها مانند برزیل، روسیه، چین و حتی کشورهای مجاور مانند ترکیه،کشور

مربیان  دراک ورزشی مناسبی از قدرت دیپلماتیک ورزشکاران، داوران،دیپلماتیک کشور ما همچنان ا

رغم استفادۀ ابزاری و غیرمستقیم سایر کشورها از طورکلی موقعیت ورزشی ایران ندارند. هنوز بهو به

ورزش برای رساندن پیام خود به جامعۀ جهانی، این موضوع در دستگاه دیپلماتیک ما همچنان عقیم  



 1400، مهر و آبان 68، شماره 13دوره  ؛یورزش تیریمطالعات مد                                                              260

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

الملل و از سوی دیگر دید »حیات خلوت« یک سو، نبود ارتباط میان دو بخش روابط بینمانده است. از  

تصمیم و  کشوری  مقامات  بین  در  ورزش  ازدست به  موجب  کشور،  دیپلماتیک  حوزۀ  رفتن سازان 

نداشتن بخش دیپلماسی و سیاسی  دلیل ارتباطهزینۀ دیپلماتیک شده است. متأسفانه بههای کمفرصت

 ها استفاده شده است.کمتر از این فرصت با بخش ورزش

مداران ما هنوز شناخت دقیقی از جایگاه ورزش در کشور ندارند  توان گفت سیاستدرمجموع می

  اتحریمـپس  راـپرفش  یاـ فضدر  رو  ها از مقوله و کاربرد ورزش اطالعات کامل ندارند؛ ازاینو بسیاری از آن

  ها رکشو  سایر  با   بطروا  تقویتو    تسهیل  ایبر  هرمیا  انعنوبه  تواندمی  انیرورزش ا  ه، متحد  تیاالا  تـلدو

ارو  همسایه  یهارکشو  جملهاز   عرصۀدر    شیورز  ت تعامال  تقویت  رـبوهالـع   اـ ت  شود  ده ستفاا  پاییو 

  حمطر نجهادر   محترمانهو  هندزسا  تعامل  جهتدر  زیاد  پتانسیل با ریکشو  انبهعنو انیرا ،لمللابین

در کنار    یاسیس  رانیگممیو ادراک تص  یشناخت، آگاه   ش یافزا  ،یکنون   ۀدر بره  رسدیبه نظر م شود.  

مداران تواند سیاستهای ورزشی و جایگاه ورزش جمهوری اسالمی ایران میها به رشتهمندی آنعالقه

ای خاص و استراتژیک برای دیپلماسی عمومی از طریق ورزش در وزارت خارجه را ترغیب کند تا برنامه

 شته باشند.دا

امور   ۀدر هم  ی منف  غات یکه حجم تبل  یدر عصر  کرد  انیب  توانیمهای پژوهش  با توجه به یافته

  ند، اهرفتیپذ  ریتأث  دادها ی روند و رو  نی هم از ا  ی از مردم عاد  ی صورت گرفته است و برخ  رانیکشور ا  هیعل

،  دهندیم   لیرا تشک  عمومی  یپلماسید  یکه عنصر اصل  مردم  دگاه ید  رییتغ  برای  ها روش  نیاز بهتر  یکی

ورزش   از  تنشاستفاده  خارجی  برای  روابط  در  حضور  و  زدایی  برای  ایرانی  ورزشکاران  از  حمایت 

مثبت از ایران   ۀچهرالمللی با هدف افزایش غرور و پرستیژ ملی، ترسیم  های بینآمیز در میدان موفقیت

است که    تی به تبادال  ژهیو  و توجهکردن تبلیغات منفی دشمنان  و خنثی  المللیافکار عمومی بین  نزد

با    د نتوانیم  الملل کشورمسئوالن و مدیران سیاست خارجی و روابط بین.  دهدیورزش رخ م   یۀدر سا

عمومی    یپلماسید  یرا در برقرار یدیجد  نش یپژوهش ب  ن یشده در ااستخراج   یهادرنظرگرفتن مؤلفه

  ی تا ضمن پاسخ به جنگ روان  توسعه دهندامر    نیا  یمتول  یهاسازمان  یهمکاراز طریق ورزش با  

 ،منظر نید. از انفراهم کن گرید یمردم کشورها  دگاه ید رییتغ یرا برا نهیزم ران،یکشور ا هین علمدش

د و  سا  یپلماسیورزش  پ   ییاجرا  یهابخش  ریبا  داشت  کینزد  یوندیکشور    ،مثال عنوان به؛  خواهد 
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،  هاکشور  نیب  یاس یس  یهاضمن کاهش تنش  گر،یکد یبا    یو ورزش  یگردشگر  یهاسازمان  یهمکار

است    نیا  گر ید  ۀدنبال دارد. نکتدر قالب ورزش را به  رانیا  نیسرزم  یو معرف   ی تعامالت مثبت فرهنگ

را   رانیکشور ا  ،یخارج  یروابط با کشورهادنبال آن بهبود  ورزش و بهطریق  از    ی عمومیپلماسیکه د

د  ده یم  شیرا افزا  یورزشریو غ   یورزش   یهادر عرصه  یگذارهیو فرصت سرما  کندمیاز حالت انزوا دور  

عمومی از طریق ورزش   یپلماسی مثبت د  یهااز مؤلفه  یکیاقتصاد کشور را که    ۀخود توسع ۀنوبکه به

 شود. اقتصادی کشور می دهو باعث افزایش برون زندیرقم م  است،
 

 تشکر و قدردانی 
در حوزۀ مدیریت ورزشی و علوم سیاسی و روابط بین الملل، مدیران   ها دانشگاهعلمی  از اعضای هیئت

ها ما  سؤالباالی وزارت ورزش و جوانان و قهرمانان نخبۀ جهانی که در مصاحبه و پاسخگویی به  رده

 گزاریم. را در انجام این پژوهش یاری رساندند، سپاس
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